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WGS i mikrobiologi – Hvad undersøges?

• Next Generation Sequencing (NGS): WGS og mikrobiom
undersøgelser samt målrettet sekventering

• WGS: alle dyrkbare bakterier
• Har erstattet tidligere typningsmetoder

• Også virus (Covid-19, Monkey pox)
• Også parasitter



WGS i mikrobiologi - starten

• I DK først brugt i det 
store ”rullepølse” 
udbrud med Listeria 
monocytogenes 2014

• Statens Serum Institut
• Sekvens Type (ST) 244



Typning: Fastlæggelse af grad af beslægtethed

• MLST: Sekvens Type (ST), typisk omkring 7 gener (loci)
• cgMLST Complex Type (CT): Hundreder til tusinde loci
• SNP: Enkeltbase-mutationer



Forskellige typningsværktøjer: SNP 
(CSIPhylogeny)

Center for Genomic Epidemiolgy (DTU): 
mange gratis, online værktøjer



Forskellige typningsværktøjer: SNP 
(CSIPhylogeny)



Forskellige typningsværktøjer: 1928 
Diagnostics

1928 Diagnostics: MLST (+cgMLST) + 
resistens gener + resistensskabende 
mutationer



Forskellige typningsværktøjer: SeqSphere+

SeqSpher+: MLST + cgMLST



Forskellige metoder til sekventering

Short Read (Illumina):
Langsom
Batches
Præcis
MLST, cgMLST og SNP
Altid huller (”gabs”) i sekvensen

Long Read: Nanopore
Fleksibel
Hurtig
En del fejl
Kun MLST typning
Til tider komplet sekvens
uden gabs



…tilbage til Listeria
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Besked fra SSI, 2. juni 2022

• SSI har i maj måned modtaget flere Listeria end forventet (14 isolater) og fået flere 
henvendelser fra observante mikrobiologer – Tak for det. 

• Vi har endnu ikke sekvenser på alle og afventer seks hvor isolat er modtaget på SSI. Dem 
der er sekvenseret fordeler sig i to WGS clustre. 

• ST37, 4 cases, 2 kvinder og 2 mænd. De er alle fra Region Hovedstaden, alle over 65 år og 
prøvedato indenfor meget få dage i maj.

• ST8, 4 cases, 2 kvinder og 2 mænd. Alle er over 70 år, fra Jylland og prøvedato i oktober 
2021, to i april 2022 og en i maj.

• Interview er igangsat og der arbejdes på udbruddene i den centrale udbrudsgruppe 
(DCUG), hvor SSI sammen med Fødevarestyrelsen og DTU food laver 
udbrudseftersporingen. 



Lokal interesse for 
listeriose epidemiologi



Case

• 2/6-22: Bloddyrkning: G-pos stave, 1. døgn. 
• Maldi-TOF: Listeria sp., muligvis L. innocua, dog hæmolyse på 

dyrkningspladen.

• Pt er 55 årig kvinde med myelomatose. Kommer til planlagt ambulant 
behandling, hvor hun angiver at føle sig træt, mat og svækket; CRP 95. 
Indlægges.

• SP: ”Patienten har spist fetaost. Jeg har bedt hende kassere resten”



Genom karakterisering I

• Vi Nanopore-sekventerede bakterie-isolatet over natten og fastlagde 
den komplette genomsekvens. 



Genom karakterisering II

• Yderligere: nærmest relaterede bakterie, dvs i.d. (NZ_CP076051.1 Listeria monocytogenes strain
3510 / LNZ_CP007689.1 Listeria monocytogenes strain L2074, complete genome), resistensgener: 
fosX_2, plasmider (ingen) og virulensgener (en hel masse), serogruppe: IIa (serotype1/2a og 3a). 

Senere fulgte yderligere tre tilfælde 



Kilden til udbruddet i Kbh blev fundet



Konklusion og fremtid

• Ved infektioner, som kan mistænkes at være del af et udbrud, kan man nu genom-
sekventere og karakterisere bakterier på en dag

• Dette kan gøres lokalt og data kan umiddelbart deles med resten af Danmark 

• Det vil forbedre udbrudseftersporing meget

• Det forudsætter gode nationale kvalitetssikrede analyse-pipelines

• Fælles nationale analyseværktøjer og databaser

• Ekstern kvalitetssikring?



Spørgsmål?
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